
Prekenknagger for åpenbaringstida 2021—del II 

Hvordan skrive en preken om misjon i åpenbaringstida? Her er noen stikkord - eller knagger - 
som kan være til hjelp for å se det misjonale perspektivet i søndagens tekst.  

3. søndag i åpenbaringstiden – 17. jan  

 
Jes 55,1–3,  Åp 22,16–17,  Joh 4,4–26  

Kvinnen ved brønnen 

 

• Tema: Vann, frelse, nye begynnelser, regelbrudd, skam,  
oppreisning 

• Perikopen slutter (dessverre!) før et viktig poeng i vers 29, 
nemlig at kvinnen forteller om det hun har opplevd. Hun 
fører mennesker til Jesus. For åpenbaringstiden er jo det et 
sentralt perspektiv; at evangeliet blir kjent for stadig nye 
mennesker – og at kvinnene hadde og (ikke minst!) har en 
vesentlig posisjon nettopp her! 

• Møtet mellom Jesus og kvinnen viser oss at Jesus var  
ukonvensjonell og ikke brydde seg om hva folk synes om 
ham. Han gikk utenfor vante skrevne og uskrevne regler og 
utfordret både de han møtte og det samfunnet han var en del 
av. Der har vi, i våre ofte ordnede, strømlinjeformede liv og 
menigheter mye å lære.  

• Jesus møtte kvinnen og fortalte henne sannheten om livet 
hennes uten at hun ble skamfull eller gikk i lås av det Jesus 
sa. Tvert imot gikk hun ut og fortalte videre det han hadde 
sagt henne, og undret seg over om det kunne være Messias 
hun hadde møtt. Hun følte seg sett, oppreist, frigjort og els-
ket. Det må også prege vår forkynnelse.  

• Vannet – og dåpen – er vår nye begynnelse. Her reises vi 
opp til å leve et liv i fellesskap med hverandre og med Gud. 
Dåpens betydning må fremsnakkes i menigheten, så vi ikke 
lager a-lag og b-lag, men fremhever alltid at døpt = menig-
hetsmedlem uavhengig av oppmøtefrekvens.  

• Jesus møter nye mennesker med interesse, respekt og  
tydelighet. I et misjonsperspektiv er det viktig å påminne oss 
selv om disse tre perspektivene for å få en god dialog og 
skape rom for budskapet.  

• Leseteksten fra Jesaja 55,1-3 understreker det mest sentrale 
med evangeliet: at det er gratis, alt blir gitt oss! Rop det ut 
med hjertets jubel! 

4. søndag i åpenbaringstiden – 24. jan. 

 
2. Mos 3,10-12; 4,10-16,   Rom 9, 20-24,   Joh 9,1-7.35b-38 
Mannen som var født blind. 
 

Det handler om å se 

• ”Da Jesus kom gående, så han en mann som var født blind.” 
Første del av åpenbaringstiden handler om at vi får se glimt 
av hvem Jesus er. 4. søndag i åpenbaringstiden handler først 
og fremst om at Jesus ser oss. 

• Jesus ser oss, men hvor retter vi blikket? Retningen vi ser i er 
avgjørende. Disiplene ser nemlig også at mannen er blind, 
men de leter i fortiden for å finne forklaring på hvorfor 
mannen ikke kan se. Er det mannen selv som har gjort noe 
galt, eller er det foreldrenes skyld at han ikke kan se? Det er 
noe dypt menneskelig å se bakover for å finne forklaringer 
på livet slik det er i øyeblikket, på samme måte som det er 
dypt menneskelig å ha et behov for å plassere skyld.  

• Jesus gjør ikke det. Han vender blikket fremover, mot det 
som skal skje, mot Gud: ”Verken han eller hans foreldre har 
syndet. Men nå kan Guds gjerninger bli åpenbart på ham.” 
Jesus sier ikke at Gud har gjort mannen blind. Han bare 
fastslår at han er det. Mannen er blind, men selv det at han 
er blind kan brukes til Guds ære.   

• Jesus kaller til omvendelse. Han kaller oss til å vende blikket 
mot Gud. Det siste året har for mange vært krevende på 
ulikt vis. Da kan det være fristende å se bakover, å lete etter 
feil og plassere skyld, men når vi vender blikket mot Gud 
kan vi kanskje oppleve å få et glimt av ham midt i alt.  

• Jesus sender. Det er sterke konnotasjoner til skapelsen når 
Jesus spytter på jorden, former leire og smører det på øyne-
ne til den blinde mannen før han sender ham til Siloah-
dammen for å vaske seg. ”Siloa betyr utsendt” legger Johan-
nes til. Når mannen sendes og går, så blir han også helbre-
det.  

• Også vi sendes. Jesus kan bruke oss alle. I lesetekstene hører 
vi om Moses som ble sendt til Farao, selv om han ikke var 
noe flink til å tale. Reisen til Moses ble lang. Den blinde 
mannen ble sendt kortere. Han ble sendt til Siloa, sitt eget 
nærområde. Han ble utsendt og Jesus ble synliggjort. På 
samme måte sendes også vi. Når vi vender om og retter 
blikket mot Gud kan han sende oss ut slik at også andre får 
øye på ham.  

Av: Marita Bjørke Ådland 

Sokneprest i Slemmestad og Nærsnes  
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